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Спеціальності                       122 (комп’ютерні науки) 

Форма проведення                             тестовий контроль    

Тривалість проведення                      1 год. 

Максимальна кількість балів:           40 балів 

Критерії оцінювання:                        40 балів – виконання підсумкового  

тестування  

Перелік допоміжних матеріалів: - 

 

Перелік питань для підсумкового контролю формулюється відповідно до 

поданих нижче тем змістовних модулів дисципліни: 

 

1. Типологія мов програмування: функціональні; об’єктно-орієнтовані; 

аспектно-орієнтовані; скриптові; процедурні.  

2. Строго типізовані і не строго типізовані мови програмування. 

3. Елементи мови С#: Основні символи. Ключові слова. Ідентифікатори. 

Лексеми. Коментарі. 

4. Структура програми на C#. Простий консольний додаток, операції 

введення-виведення. Модель виконання коду в середовищі CLR.  

5. Складання простих програм: Структура простої програми.  

6. Типи даних. Прості типи даних. Перетворення типів.  

7. Змінні, оголошення змінних і присвоювання значень, область видимості.  

Константи.  

8. Операції над базовими типами. Основні оператори (мультиплікативні, 

аддитивні, порівняння, присвоєння, логічні). 

9. Управління потоком виконання програми. 

10. Оператори мови C#: Оператор вибору if. Тернарний оператор ?:. 

Оператор-перемикач switch. Оператор передачі управління goto.  

11. Оператор циклу while (з передумовою). Оператор циклу for (з 

параметром). Оператор циклу do while (с післяумовою). Оператор 

передачі управління continiue. Оператор передачі управління break. 

12. Масиви. Поняття масиву, оголошення, ініціалізація, доступ до 

елементів. Прості і багатовимірні масиви (одновимірні, багатовимірні, 

східчасті). Сортування масиву. Рядки. Форматування. 



13. Визначення методів. Виклик методів. Параметри, модифікатори ref, out, 

params, необов'язкові параметри. Перевантаження методів. Винятки та 

обробка помилок: ієрархія класів винятків; перехоплення винятків в 

блоці try catch finally; створення призначених для користувача винятків. 

14. Базові принципи ООП. Оголошення класів. Створення екземплярів 

класу. Конструктори. Використання ключового слова this. 

Використання властивостей. Автоматично реалізуючі властивості.  

15. Класи. Члени класу. Конструктори і деструктори. Модифікатори 

доступу; створення і використання властивостей; створення і 

використання індексаторів; статичні методи і дані; перевантаження 

операцій.  

16. Інкапсуляція. Наслідування типу is-a, has-a. Заборони наслідування. 

17. Класи. Спадкування. Ієрархія спадкування; перевизначення та 

приховування методів. 

18. Структури, їх відмінність від класів. Створення і використання 

перерахувань.  

19. Віртуальні методи. Поліморфізм. 

20. Абстрактні класи. Інтерфейси. Створення абстрактних класів та методів. 

Робота з інтерфейсами, визначення та реалізація інтерфейсів. 

Порівняння інтерфейсів з абстрактними класами.  

 

 

Екзаменатор               Співак С. М. 

Завідувач кафедри     Литвин О.С.  

 

 
 


